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Grote inspanningen melkveehouderij;
onder alle productieplafonds!

Eind januari maakte het CBS de laatste
prognose van de productiecijfers in
2019 bekend. Alle cijfers staan op
groen. De voorlopige fosfaatproductie
over 2019 is 75,1 miljoen kilogram
fosfaat. Dat is 9,8 miljoen kilogram
onder het landelijke productieplafond.
Een behoorlijk verschil dat te verklaren
is door de excretieforfaits die nog niet
zijn aangepast. Kortom: de Nederlandse
koeien produceren gemiddeld eﬃciënter dan de excretieforfaits doen voorkomen. Vanuit NMV zijn we dan ook
voorzichtig positief gestemd over de
derogatie. Wat ons betreft moet het
om het doel, de waterkwaliteit draaien.
Het is voor ons onverkoopbaar als
met zo’n lage fosfaatproductie én zoveel inspanning van onze sector de
derogatie niet verleend zou worden.
Het feit dat de koeien efficiënter produceren dan de excretieforfaits doen voorkomen heeft ook te maken met de resultaten uit het voerspoor, waarbij er een fosforverlaging in voer is bewerkstelligd. Iets

wat niet in de excretieforfaits terug te zien
is. De forfaits werden nog niet aangepast,
omdat er meer fosfaatrechten in de markt
waren dan het fosfaatproductieplafond in
voorziet en er in theorie anders een overschrijding van het productieplafond plaats
zou kunnen vinden. NMV vindt dat de weg
nu vrij ligt om de forfait wel aan te passen,
zeker gezien het feit dat de stikstofproductie ook een positieve trend laat zien.
Stikstofproductie
Het stikstofplafond is voor het eerst in jaren weer gewaarborgd, de voorlopige cijfers geven aan dat er in 2019 280,6 miljoen
kilogram stikstof uit mest door de melkveehouderij is geproduceerd. Dat was een
jaar eerder, 2018 nog 289,9 miljoen kilogram. Hiermee komt de melkveehouderij
ook wat betreft het stikstofproductieplafond van 281,8 gunstig en onder het plafond uit. Omdat het voorlopige cijfers zijn,
kunnen de uiteindelijke deﬁnitieve productiecijfers nog enkele procenten verschillen
met deze cijfers.

Derogatie
Volgens ons staat niets de derogatieverlenging nu nog in de weg. Helaas kunnen we
op dit moment toch nog geen zekerheid
geven over de derogatieverlenging, terwijl
u in feite nu al wel een bemestingsplan
moet maken en rekening wilt houden met
uw teeltplan. Van het ministerie begrepen
wij dat zij momenteel in gesprek zijn met
de Europese Commissie, en dat deze zoals
het nu staat begin maart met een oordeel
komt. Of de cijfers over de uitgegeven fosfaatrechten in overeenstemming zijn met
het productieplafond, één van de eisen die
de Europese Commissie stelde aan Nederland, worden binnenkort bekend gemaakt.
NMV is dus voorzichtig positief gestemd
over de derogatie. Wat ons betreft moet
het om het doel draaien, dat is de waterkwaliteit. Het is voor ons onverkoopbaar
als met zo’n lage fosfaatproductie én zoveel inspanning van onze sector de derogatie niet verleend zou worden.

Vanuit de Provincies
Ervaringen van NMV-mensen die in de provincies actief zijn.

Landbouwcollectief Brabant
In Brabant kwam het provinciale
collectief aanvankelijk wat moeizaam
van de grond, ZLTO was daar wel in
gesprek met de provincie, maar leken
niet direct de noodzaak in te zien van
een breder gedragen collectief. Na een
provinciaal overleg binnen NMV met
afgevaardigden uit de verschillende
provincies, heeft het Dagelijks Bestuur
van NMV de samenwerking gezocht
met de POV. Dit mondde uit in een
breed gedragen collectief in deze
belangrijke provincie.
Vanuit NMV zijn er een aantal actieve leden die de handschoen hebben opgepakt.
NMV is ontzettend blij met de inzet van
deze mensen. Johan van Gorp, Rob van
Ginniken én Rob Schellekens werken op
dit moment nauw samen voor alle stikstofzaken en het stikstofcollectief in Brabant.
NMV heeft al jarenlang op de (ook politieke) agenda gezet dat Brabant verkeerd

bezig is. Landelijk NMV-bestuurder Mieke
Smits nam hiervoor het initiatief en is nog
steeds actief. Zonder veilige en bewezen
effectieve mogelijkheden voor stikstofreductie worden onze boeren gedwongen
stalvloeren neer te leggen waarvan de
werkelijke stikstofreductie discutabel is.
Wel is bewezen dat de vloeren in potentie
gevaarlijk zijn voor mens en dier, onbegrijpelijk dat een overheidsinstantie dat risico
willens en wetens oplegt aan haar inwoners.
Brede vertegenwoordiging Brabant
Er is inmiddels een brede vertegenwoordiging in het Brabants collectief in de
vorm van NMV, ZLTO, POV, NVP en FDF.
Hier wordt nu gewerkt aan een manifest
om aan de provincie te overhandigen. Ondertussen is het collectief in gesprek met
gedeputeerde Rik Grashoff. Die laatste is
geen onbekende van NMV, voorheen was
hij landbouwwoordvoerder voor Groen-

Links in de Tweede Kamer, waar hij wegens
een integriteitskwestie moest aftreden en
vervolgens als gedeputeerde in Brabant
naar voren geschoven werd.
Het blijft spannend hoe één en ander verloopt. Het landelijke Landbouw Collectief
is leidend. Het Landelijke Collectief zal
deze maand meer bekend maken over de
toekomstige strategie. Er staan in de komende periode verschillende vergaderingen op de agenda. Zie ook het persbericht
dat namens het Landbouw Collectief is uitgegaan eind januari.

Hierbij een verslag van Henk van Egmond uit de provincie Zuid-Holland, die daar
namens NMV is aangesloten bij het stikstofcollectief.

Stikstofcollectief Zuid-Holland
Op verschillende niveaus wordt op dit
moment nagedacht over de kansen en
bedreigingen van een gebiedsgerichte
aanpak, te weten op landelijk niveau
binnen het Landbouw Collectief,
lokaal rond Natura 2000-gebieden
en ook binnen het stikstofcollectief
landbouw
Zuid-Holland.
Ons
voorlopig standpunt is, dat het goed
zou zijn als deelgebieden - onder
voorwaarden - zelf initiatief nemen
voor een reductieplan.
Een belangrijke voorwaarden is bijvoorbeeld, dat er gewerkt wordt richting betrouwbare metingen en rekenmethoden
en dat aanwijzingsbesluiten heroverwogen worden als onderzoek daar aanleiding
voor geeft. Een tweede voorwaarde is, dat
niet alleen de landbouw, maar alle sectoren een reductieplan maken, inclusief een
reductieplan voor verschralend natuurbeheer door de natuurorganisaties. In een
eerste reactie heeft de gedeputeerde al laten weten, graag het initiatief aan de sector te laten als de sector met een concreet
2

plan komt. Hetgeen betekent, dat de sector zelf een gebiedsplan maakt dat 1) toekomstperspectief biedt voor de blijvers. 2)
een faire prijs biedt voor de stoppers en
verplaatsers en 3) duidelijk maakt hoe op
een gecontroleerde wijze stikstofruimte
binnen de sector kan worden vrijgespeeld
en verhuurd buiten de agrarische sector.
Dit om cowboypraktijken en ongecontroleerde opkoopcampagnes te voorkomen.
Sectortafel stikstof 15 januari
Tijden deze bijeenkomst gaven we vanuit
het stikstofcollectief aan, dat de hardheid
en feitelijkheid waarmee natuurdoelen en
effect van stikstofdepositie worden neergezet, genuanceerd moeten worden. Vervolgens gingen we in twee groepen uit elkaar. In de ene groep is een inventarisatie
gemaakt van alle mogelijke maatregelen,
zonder er prioriteit of gewicht aan te geven. In de tweede groep hadden we het
vooral over het opbouwen van vertrouwen. Daarbij is het belangrijk om elkaar
niet vast te pinnen op vermeende feiten. In
plaats daarvan constateren we dat er nog

veel onzeker is en we alleen verder komen
als we samen op weg gaan volgens de volgende principes:
1. Iedere sector draagt naar vermogen bij.
2. W
 e proberen elkaar niet nu te overtuigen over het precieze eindpunt, omdat
we die informatie nog niet hebben.
3. A
 lle sectoren moeten er op vooruit
gaan, terwijl de stikstofdepositie naar
beneden gaat. Dat is het doel wat ons
verbindt.
4. P
 as als we op deze manier met elkaar
onderweg gaan, met kennis en respect
voor de eigen wens en inzet, dan ontstaat en groeit vertrouwen.

Stikstofoverleggen Overijssel
Landelijk NMV-bestuurder Lammert
van Dijk en actief NMV-er Arend Praas
behartigen de stikstofbelangen van
de melkveehouders in de provincie
Overijssel. Wij vroegen naar de stand
van zaken.
Vanaf welke datum zijn jullie in overleg
met de provincie over de stikstofproblematiek?
Sinds 14 oktober 2019 tijdens de provinciale boerenprotesten.
Zijn jullie uitgenodigd of hebben jullie jezelf gemeld bij de provincie?
Toen de gedeputeerde samen met LTO en
NAJK naar binnen ging voor overleg belde
Arend mij op en zei "Kom op, wij gaan ook
mee naar binnen”.
Welke boodschap hebben jullie gebracht?
Wat is jullie doel?
Wij hebben vastgehouden aan het feit dat
de boeren niet zouden vertrekken voordat
de provinciale beleidsregels werden ingetrokken. De gedeputeerde gaf buiten eerst
aan daar in de loop van de week over in
gesprek te willen met de standsorganisaties. De boeren gaven te kennen dat het
nú moest gebeuren. Vervolgens probeerde de gedeputeerde eerst de beleidsregels
op te schorten, maar NMV, LTO en NAJK
waren vastberaden. Alleen intrekken was
voor ons bespreekbaar.
Wat is hét (stikstof)pijnpunt in Overijssel?
Waar ligt het grootste gevaar voor de
Overijsselse melkveehouders? De provinciale beleidsregels waren eerst veel
strenger dan de landelijke beleidsregels.
Die zijn inmiddels behoorlijk bijgesteld.
Nu is er eigenlijk alleen nog het intern en
extern salderen, waar afspraken over zijn
gemaakt. De gedeputeerde zag zelf ook
wel de noodzaak er van in. Hij wil een leefbaar platteland houden. De gedeputeerde
heeft veel werk verzet in IPO-verband,
dus voor alle provincies. Daar hebben wij
hem input voor gegeven door middel van
voorbeelden. De rest van de stikstofregels
moet door de overheid en het Landbouw
Collectief worden vastgesteld. Een groot
gevaar is nu nog dat de industrie en lucht-

vaart straks al onze ammoniakrechten opkoopt. Zij zijn veel kapitaalkrachtiger dan
wij. Ook de berekening in het Aerius-programma baart ons zorgen. Doordat je bij
extern salderen altijd dichter bij een Natura 2000-gebied komt, wordt de hoeveelheid ammoniak drastisch afgeroomd. Dan
blijft er soms maar weinig over. Allemaal
zaken die wij de Gedeputeerde meegeven
naar de minister om zo ook van die kant
invloed uit te oefenen.
Wie hebben jullie inmiddels gesproken bij
de provincie?
Alle relevante, bij dit dossier betrokken,
mensen: de gedeputeerde, het hoofd Milieuzaken en de ambtenaren verantwoordelijk voor dit dossier.
Wat is de reactie van desbetreffende personen?
Zij staan positief in de gesprekken. We
worden ook steeds door hen uitgenodigd.
Inmiddels zijn ook POV, NVP en FDF aangeschoven. De Mobilisation for the Environment (MOB) heeft inmiddels al bezwaar
bij de provincie ingediend wegens het niet
handhaven van het verbod op beweiden
en bemesten. Dit zal wel op een rechtszaak
uitlopen. Daarom is het ook zeer moeilijk
om een passend beleid te maken wat ook
bij de rechtbank als een paal boven water
staat.
Waar staan jullie in de overleggen?
Op dit moment is het constant dezelfde
boodschap herhalen. We blijven hameren
op het onderhoud van de Natura2000gebieden. Als je gebieden stikstofarm wilt
houden/maken, zal je een paar keer per
jaar de vegetatie moeten maaien en afvoeren. Daar is nu meer te behalen dan
het verminderen van de depositie. Ook het
behoud van de schotten tussen landbouw
en industrie vinden wij belangrijk. We
proberen er zo veel mogelijk uit te halen
samen met het provinciaal landbouwcollectief. Wij zitten met z’n allen goed op
één lijn.

provincie wil best wel meewerken en meedenken, maar de MOB is levensgevaarlijk.
Durven jullie een verwachting uit te spreken naar de toekomst?
Eerst zullen er op landelijk niveau beslissingen moeten worden gemaakt. Dat zal
niet gemakkelijk zijn. De linkse politiek
zet zwaar in. Meten is weten, daar gaan
we voor. We wachten de toetsing van de
RIVM- cijfers met spanning af.
Is er nog iets voorgevallen wat je bijgebleven is? Of een leuke anekdote?
Toen wij op 14 oktober na een uur vergaderen naar buiten keken was het hele plein
leeg. Wij dachten "De boeren zullen toch
niet naar huis gegaan zijn". Bleken ze met
z’n allen onder een veranda te staan omdat het regende. Ze zijn niet eerder vertrokken voordat er witte rook was.
Wat vind je belangrijk om te melden aan
de Overijsselse melkveehouders?
NMV-bestuurders maar ook NMV-leden
zetten zich 100% in voor het juiste beleid.
Zowel landelijk, provinciaal als regionaal.
Overijssel doet daar niet aan onder. Leden
bedankt voor de enorme inzet tijdens alle
acties. Samen maken we een vuist!

Hoe nu verder?
NMV blijft op de speerpunten hameren en
opkomen voor onze melkveehouders. De
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Besprekingen Landbouw Collectief met
Kabinet in volgende fase
De 13 boerenorganisaties binnen het Landbouw Collectief zetten zich sinds begin november in om met het Kabinet tot
afspraken te komen over de bijdrage aan de stikstofreductie. Woensdag 5 februari zou er een gesprek plaatsvinden met
minister-president Rutte en minister Schouten en ook de provincies zouden aanschuiven. Inzet was om tot overeenstemming te komen over de nog openstaande punten, zodat er duidelijkheid komt over het totaalpakket. Dit overleg is een paar
uur ervoor gecanceld door minister Schouten. (Bij het ter perse gaan van deze Koebont is nog niet bekend of dit overleg
op een later tijdstip wordt vervolgd.)
De voorgestelde maatregelen van het
Landbouw Collectief om de stikstofuitstoot terug te brengen betreffen minder
eiwit in het voer bij melkvee, extra weidegang en het uitrijden van mest aangelengd met water. Deze maatregelen moeten praktisch uitvoerbaar zijn en ruimte
laten aan de individuele ondernemer voor
de precieze invulling (‘cafetaria-model’,
met maatwerk per bedrijf). Op die manier
toegepast, kunnen de maatregelen al in
2020 een reductie opleveren van minimaal
3 kton ammoniak. Samen met de warme
sanering in de varkenshouderij en de
reeds gerealiseerde afname van het aantal
dieren sinds de laatste officiële stikstofrapportage in 2017, betekent dit alles bij
elkaar een fors lagere uitstoot in de veehouderij van 10-15%.

Resterende bespreekpunten
Belangrijke punten waar eerder overeenstemming over is bereikt, betreffen geen
generieke krimp, geen gedwongen opkoop, één beleid bij provincies, meten =
weten en een herijking van Natura2000gebieden. Er hebben al besprekingen
plaatsgevonden op ambtelijk niveau met
het ministerie van LNV over de resterende,
nog openstaande punten. De bedoeling
daarvan was om al zoveel mogelijk ‘hobbels’ weg te nemen, zodat het overleg met
Kabinet en Provincies zich kon richten op
kernzaken en besluitvorming. Op onze
website www.nmv.nu vindt u de inzet van
het Landbouw Collectief voor deze gesprekken.

“Onze inzet is om te komen tot een
akkoord, waarmee de boeren uit de
voeten kunnen en de BV Nederland
verder kan”.

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief

Ingezonden persbericht van VLB: de Vereniging van accountants en belastingadviesbureaus

Oordeel Hoge Raad over aanhorigheden
leidt tot administratieve lastenverzwaring
Landbouwers mogen bedrijfsmiddelen
zoals sleufsilo’s en mestsilo’s (‘aanhorigheden’) niet langer afschrijven tot
op restwaarde. Zij moeten investeringen in sleufsilo’s en mestsilo’s op het
boerenerf voortaan toerekenen aan
de ligboxenstal en jongveestallen. Het
gevolg hiervan is dat die investeringen
moeten worden betrokken in de afschrijvingsbeperking die vanaf 1 januari
2007 geldt voor bedrijfsgebouwen. Dit
volgt uit het arrest dat de Hoge Raad

op 17 januari 2020 heeft gewezen in
een door de Vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus ‘VLB’
aangespannen procedure tegen de Belastingdienst.
In tegenstelling tot de uitspraken onder
de WIR in de jaren tachtig van vorig eeuw
komt de Hoge Raad nu evenals de lagere
rechters tot het oordeel dat onder de huidige regelgeving de sleufsilo’s en mestsilo’s geen zelfstandige bedrijfsmiddelen
vormen maar ter zake van de afschrijving
als aanhorig aan de bedrijfsgebouwen
moeten worden aangemerkt.
De VLB heeft de vraag over aanhorigheden
in overleg met de Belastingdienst als principiële procedure aanhangig laten maken,
nadat partijen na jarenlang overleg niet tot
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overeenstemming konden komen over de
reikwijdte van het begrip aanhorigheden
in de wet. Om gedurende de rechtsgang
de administratieve lasten niet op te laten
lopen was tussen partijen vooraf de afspraak gemaakt dat het standpunt van de
VLB zou worden gevolgd tot dat de vraag
door de Hoge Raad zou zijn beantwoord.
Nu het geschil in hoogste ressort is beslecht is de conclusie dat ook de afschrijving op sleufsilo’s en mestsilo’s door de
wetswijziging per 1 januari 2007 is ingeperkt tot op 50% van de WOZ-waarde.
Omdat de betreffende bedrijfsmiddelen
niet eenduidig aan één gebouw kunnen
worden toegerekend leidt dit naast een
lager afschrijvingspotentieel ook nog tot
een administratieve lastenverzwaring. Dit
was nu juist hetgeen de VLB had willen
voorkomen.

Boeren stoppen CETA, voor duurzame
landbouw en een eerlijke prijs
In februari heeft Nederland de kans
om het CETA-verdrag te stoppen. Als
dat niet lukt, komen Nederlandse
boeren verder onder druk te staan door
oneerlijke concurrentie. Bovendien
wordt het nog moeilijker om een
eerlijke prijs voor onze milieu- en
diervriendelijke producten te krijgen.
Nederland kan CETA stoppen
Heeft Nederland nog iets over CETA, het
handelsverdrag tussen de EU en Canada,
te zeggen? Jazeker! Want de Tweede Kamer stemt in februari over CETA. En als
een meerderheid tegenstemt, stopt het
hele verdrag. Voor de boeren in Nederland
maar ook voor de rest van de EU. En dat is
mogelijk, want er is nog geen meerderheid
voor. Als we de twijfelaars overtuigen, is
het gedaan met CETA. Daarom hebben we
in ons ledenbericht van 31 januari jl. u aangespoord om Kamerleden op te roepen,
CETA weg te stemmen. Nog niet gedaan?
Check http://www.boerenstoppenceta.nl
en kom in actie zo lang het nog kan!
Onderstaande teksten zijn gedeeld via social media en gestuurd naar Kamerleden:
CETA is een bedreiging voor een milieuen diervriendelijke landbouw en veehouderij
1. We willen geen oneerlijke concurrentie met Canadese boeren, die
goedkoper kunnen produceren door
minder strenge regels voor dierenwelzijn, milieu, pesticiden en arbeidsomstandigheden.
2. We willen door CETA te stoppen
voorkomen dat nog meer bedreigende verdragen als EU-Mercosur
en TTIP 2.0 worden afgesloten.
3. We willen meer waardering voor
Nederlands voedsel, en geen onnodig gesleep met voedsel over de wereld. CETA gaat lijnrecht in tegen de
kringloopvisie van de regering.
4. We willen duurzame landbouw
voor een eerlijke prijs. CETA leidt tot

schaalvergroting, lagere prijzen en
meer vervuiling van bodem, lucht, water en klimaat.
5. We willen dat boeren sterker staan
tegenover multinationale agrobedrijven en supermarkten. CETA
bevoordeelt juist de multinationals,
die via investeringsbescherming veel
meer macht dan het MKB en boeren
krijgen.
Kies voor boeren, klimaat en milieu boven handelsverdragen
Geachte Kamerleden,
U wilt de Nederlandse boeren steunen
en u wilt dat zij een eerlijke prijs krijgen
voor een duurzaam product. Maar stemt
u voor CETA en andere handelsverdragen,
dan laat u boeren in de steek. U dwingt de
Europese boeren om te concurreren met
boeren over de hele wereld met veel lagere standaarden en dus veel lagere kosten.
Enerzijds is er een toenemende, kostprijs
verhogende druk op de Nederlandse boer
om nog milieu- en klimaat vriendelijker te
produceren en om te werken aan kringlooplandbouw. Anderzijds laat u met het
afsluiten van deze verdragen producten
binnen die hier niet aan hoeven voldoen.
In Canada bijvoorbeeld zijn bedrijven veel
groter en het land goedkoper, is het gebruik van groeihormonen heel normaal,

Wilt u net als vele andere collega-bedrijven proﬁteren van scherpe energietarieven?

Mail naar sales@mainenergie.nl of bel 088 - 08 09 000

worden in de EU verboden pesticiden
gebruikt en zijn er nauwelijks regels voor
dierenwelzijn en Identiﬁcatie & Registratie
binnen de voedselketen. Terwijl de nood
hoog is om onze landbouw te verduurzamen en boeren een eerlijke prijs te betalen, opent CETA onze grenzen voor vlees
en akkerbouwproducten met veel lagere
standaarden uit Canada. U vergroot zo de
oneerlijke concurrentie voor de boer. Daarentegen krijgen Canadese melkveehouders
te maken met concurrentie door Europese
kaas, terwijl zij een goed werkend systeem
van aanbodbeheersing hanteren, dat leidt
tot eerlijke prijzen.
Als nu wordt ingestemd met CETA is de
kans groot dat er ook nieuwe handelsverdragen komen met de VS (TTIP 2.0), Brazilië
(EU-Mercosur) en anderen, die genoemde
oneerlijke concurrentie dramatisch vergroten. De gewenste kringlooplandbouw
met lagere uitstoot van stikstof en broeikasgassen zal op deze manier nooit van de
grond komen, integendeel het wereldwijde
gesleep met voedsel wordt alleen maar
verder aangejaagd. En over eerlijke kostendekkende opbrengstprijzen hoeven we het
helemaal niet meer te hebben, dat wordt
met deze handelsverdragen onmogelijk.
Daarom roep ik u op, stem nu CETA weg. En
maak daarmee de weg vrij voor een handels- en landbouwbeleid dat onze voedselproductie milieu-, klimaat- en diervriendelijker maakt en boeren daarvoor eerlijk
beloont. Luister naar Agractie, de melkveehoudersvakbonden (NMV en DDB), akkerbouwers (NAV), pluimveehouders (NVP) en
vele anderen: Kies voor boeren, klimaat en
milieu boven handelsverdragen.
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Overzicht kwaliteit runderoormerken
Uit het overzicht kwaliteit runderoormerken van het RVO blijkt dat er
tussen de oormerken nogal een verschil zit in vervangingspercentage.
De meest gangbare oormerken in Nederland zijn in 2017 en 2018
onderzocht. Het gaat om 20 oormerktypen.
NMV adviseert om eens goed naar de oormerken te kijken die u nu
gebruikt. Mocht uw gebruikte oormerk een aanmerkelijk hoger uitvalspercentage hebben, dan kunt u uw voordeel doen om te veranderen van oormerk. Dit kan voor uw bedrijf nogal een verschil in kosten
en arbeid maar ook ergernis zijn. Niks is vervelender dan regelmatig
nummers bijbestellen en opnieuw aanbrengen.
(Op onze website NMV.nu vindt u het overzicht.)

Stikstofbeleid blijkt nattevingerwerk
Volgens NMV zijn er andere oorzaken waardoor het ‘slecht’ gaat met de natuur
NMV is al jaren bezorgd over het
stikstofbeleid voor de veehouderij.
Wij pleiten al langdurig voor goede,
betrouwbare en wetenschappelijke
onderbouwingen.
Want
het
is
niet bekend van welke bronnen
de
stikstofdepositie
die
in
natuurgebieden neerslaat afkomstig
zijn. Om die reden stuurde NMV
op 17 september 2019 een brief
naar het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit. Hierin
vroeg NMV naar de resultaten van de
ammoniakreducerende maatregelen
op
natuurgebieden.
Maatregelen
waarin de veehouderij decennialang
veel geld en energie in heeft gestoken.
Maar het ministerie gaf geen reactie
op onze brief. NMV vroeg nogmaals
om beantwoording. Toen ook hier
geen antwoord op kwam diende NMV
op 21 november een klacht in bij de
Nationale Ombudsman. Uiteindelijk
kwam LNV bijna 4 maanden later
met vage antwoorden en handelde
daarmee de klacht af. Hoewel
antwoorden??

rijen rondom Natura2000-gebieden. Er is
niet gemonitord of dit leidt tot herstel van
de natuur. De effecten van stikstofemissie
en depositie op natuur van bedrijven die
stoppen of verplaatst worden rondom natuurgebieden zijn dus niet in beeld. NMV
vindt het onbegrijpelijk dat LNV het effect
niet met cijfers kan onderbouwen.

Geen data beschikbaar
Het ministerie van LNV blijkt momenteel
niet in beeld te hebben wat de effecten zijn
van het verplaatsen van melkveehoude-

Betere oplossingen voor natuur
NMV is verbijsterd dat er zo wordt ingezet op maatregelen die totaal niet onderbouwd zijn. Zo wordt het paard achter de

www.boutadvocaten.nl

Ook is niet in beeld welke stikstofruimte
die onder het PAS is uitgegeven daadwerkelijk benut is. De emissieomvang van het
aantal stoppende bedrijven is geschat (3,1
kton), daarvan kwam de helft weer beschikbaar onder het PAS. Welke effecten
dat heeft op natuurwaarden en habitatherstel is echter onduidelijk.
Ook de effecten van stalmaatregelen zijn
onbekend. Dit is notabene één van de
voorgestelde maatregelen als oplossing
voor de stikstofcrisis, en wordt reeds op
vele bedrijven toegepast. Er zijn geen inzichten, data of bewijsstukken en toch
gaat de overheid hier nu vol op inzetten.
Wat ons betreft opnieuw een dwaling in
beleid door de overheid.

www.ggi.nl

wagen gespannen en schiet de natuur in
Nederland daarmee niets op. De overheid
kijkt veel te eenzijdig naar het stikstofbeleid. Er zijn volgens NMV andere oorzaken
waarom het slecht gaat met de natuur. Het
natuurbeheer moet beter én de bodemgesteldheid moet worden verbeterd. Zo blijken er juist door te weinig nitraat in de bodem meer sporenelementen zoals metalen
in de bodem achter te blijven (normaliter
spoelt dit uit wanneer het zich bindt aan
nitraat) Dit kan een reële oorzaak zijn van
de slechte staat van de natuur. Hoewel
ook dat laatste discutabel blijkt. Uit een
rapportage over de staat van de natuur
in Nederland blijkt het met het overgrote
deel van de soorten juist erg goed te gaan.
Kortom, onze ministerie heeft oogkleppen op of wordt vooral gestimuleerd door
NGO’s die de hand niet in eigen boezem
willen steken.
NMV blijft hierin voor u strijden en zal
deze kennis herhalen bij overheid en aanverwante organisaties.

www.agrisun.nl

NMV op Twitter
Volg ons op Twitter @NMVnieuws

www.schutte-agra.nl

Waarschuwingsbordjes zwerfvuil
Steeds meer koeien worden ziek van
‘scherp in’ door rondslingerende
blikjes of ander zwerfafval. Daarom
heef NMV bordjes voor zwerfvuil
ontwikkeld. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt bij de burgers zelf, maar
we realiseren ons dat zij niet weten
welke gevaren dergelijk afval met
zich meebrengt.

Uw ZWERFAFVAL onze dood!
Gooi uw afval in een afvalbak
Dank voor uw medewerking!
Voor meer informatie
www.nmv.nu

Met deze bordjes brengen we het bij de
burgers onder de aandacht. En hopen
hiermee zieke grazers te voorkomen. Wilt
u ook zo’n bordje om zwerfvuil tegen te
gaan?
De bordjes zijn te bestellen voor € 7,50 per stuk excl. portokosten (ca. € 4.50) via info@nmv.nu.

Van de voorzitter...

Tweeduizendtwintig:
het jaar van
de Rat
Op 25 januari jongstleden begon in
China het nieuwe jaar. In hun mythologie gebruiken ze een dierenriem
en dit jaar is volgens die ﬁlosoﬁe het
jaar van de Rat. Volgens hun astronomen wordt 2020 blijer en lichter dan
het voorgaande jaar. Opmerkelijk is
dat toevalligerwijs diezelfde dag de
Partij van de Dieren (PvdD) haar jaarvergadering hield. Daar werd de stap
van het hoofdbestuur, om hun voorzitter te royeren, bekrachtigd. Ook
werd hij niet toegelaten voor hoor of
wederhoor. Dat is toch bij de ratten
af, zou ik zeggen. Maar goed, ik snap
als geen ander dat hun partijbestuur
hier wel lichter en blijer van wordt.
Het jaar van de Rat belooft volgens
de chinezen een jaar vol lef, vertrouwen en daadkracht. De realiteit is
dat het coronavirus keihard om zich
heen grijpt, en dat er meer doden
dan genezingen zijn. Een pandemie
ligt op de loer en het valt dan ook te
hopen dat hun leiders over genoeg
lef en daadkracht beschikken om dit
af te wenden. Laten we voorlopig
over het blijer en de verlichting nog
maar even zwijgen.

In de afgelopen 25 jaar is de landbouw geconfronteerd met voorspellingen over zure regen, een wereldwijd voedseltekort, een nieuwe
ijstijd en dan nu een aanstormende
opwarming van de aarde. Dit alles wordt aangewakkerd door de
media die zich regelmatig alles behalve objectief gedraagt en weinig
doet aan onderzoeksjournalistiek.
Hoor en wederhoor blijkt zelden
een kernwaarde. Tellen we daar de
zegeningen van sociale media bij
op dan staat de uitkomst bij voorbaat al vast. Zo wordt de landbouw
in een hoek gezet waar ze niet
thuis hoort. Bij NMV zijn we stomverbaasd dat de effecten van het
uitplaatsen van melkveehouderijbedrijven -rond natura 2000 gebieden- niet in kaart gebracht zijn. Het
effect hiervan op het herstel van die
natuurgebieden is pijnlijk onduidelijk. Ook is niet in beeld hoeveel
kiloton stikstof, wat is uitgegeven
onder het PAS, daadwerkelijk benut is. En er is geen inzicht in de
uitwerking van stalmaatregelen die
zijn getroffen. LNV weet niet of de
aangenomen gunstige resultaten
kloppen
Het bevreemdt ons dat natuurorganisaties alleen maar lopen te
mekkeren over gebieden waar het
niet goed gaat met de natuur terwijl juist in het overgrote deel van
Nederland het wel goed gaat in de

natuurgebieden. Men slaat niet zelf
de hand aan de ploeg om de bodemgesteldheid te
Verbeteren, maar in plaats daarvan
proberen ze niet behaalde doelstellingen bij de landbouw in de schoenen te schuiven. Tegelijkertijd zijn
het juist de landbouwgebieden die
overstroomd worden met ganzen
en muizen, afkomstig uit verruigde
natuurgebieden welke een kaalslag
plegen op onze landbouwgronden.
Uit de dataset welke door rechtelijke tussenkomst is verkregen en
nu wordt geanalyseerd zakt het
aandeel van de landbouwdepositie
gestaag naar beneden. Naarmate
er meer data wordt ontcijfert lijkt
het aandeel nog verder te dalen.
Wij komen dan ook langzaam tot
de conclusie dat dit wel erg van de
ratten besnuffeld is, en
dat anno 2020 in het jaar
van de Rat. Ondanks de
huidige vooruitzichten hoop ik dat het
u lichter en blijer
maakt. Dat het u
versterkt met
lef en daadkracht om
door te
gaan.
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NMVinformatie
Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28
3881 PD Putten
Tel: 06 213 22 313
E-mail info@nmv.nu
Website: www.nmv.nu
Twitter: @NMVnieuws
De Koebont verschijnt maandelijks.
Contactpersonen per provincie
■ Drenthe:
Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
■ Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 - ﬂevoland@nmv.nu
■ Friesland:
Oedsen Visser, Wijns
06 19302823 - friesland@nmv.nu
■ Gelderland:
Rick Walvoort – Geesteren
06-21463031 – gelderland@nmv.nu
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland2@nmv.nu
■ Groningen:
Ate Kuipers, Oldehove
06 53224725 - groningen@nmv.nu
■ Limburg:
Hans Geurts, Veulen
0478 541592 - limburg@nmv.nu
■ N-Brabant:
Johan van Gorp, Alphen
013 5081547 - brabant@nmv.nu
■ N-Holland:
Sjaak Ruyter, Schagen
0224 297156 - nholland@nmv.nu
■ Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
06 10634335 - overijssel@nmv.nu
■ Utrecht:
Chiel Markus, Papekop
0348 565588 - utrecht@nmv.nu
■ Z-Holland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zholland@nmv.nu
■ Zeeland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zeeland@nmv.nu

Onze contactpersonen staan voor
u klaar bij vragen, opmerkingen of
suggesties. Maar ook als u leden
wilt aanmelden. Uiteraard kunt u,
uw boodschap ook mailen naar het
secretariaat. Aanmeldingen kunnen
tevens eenvoudig via onze website
gedaan worden via nmv.nu/lidworden/
8

NMV vindt het van belang dat haar leden kennis nemen van het
persbericht van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) over
afspraken bij de aanleg van gasleidingen.

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is niet tevreden over
het principeakkoord dat LTO Nederland met de Gasunie bereikt
heeft over voorwaarden en vergoedingen 2019 voor de aanleg
van aardgasleidingen. Hoewel het hernieuwde akkoord verbeteringen lijkt te kennen, zijn een aantal elementaire weeffouten
ongewijzigd gebleven.
In het bijzonder ontbreekt nog steeds retributie als vergoeding voor het
medegebruik van de grond. De FPG roept leden op zich niet door dit akkoord te laten aﬂeiden. Positief vindt de FPG dat de Gasunie met boeren
een overeenkomst van maximaal 35 jaar wil afsluiten. Ook in het model
dat de FPG heeft laten ontwikkelen is sprake van een bepaalde duur. Of
aan de maximale duur in de LTO-contracten een verlengingsrecht is gekoppeld, is onduidelijk.
Inbreuk eigendomsrecht
LTO maakt melding van een schade- en meewerkvergoeding. Nog steeds
lijkt er geen sprake van retributie als vergoeding voor het medegebruik
van de grond door de leidingbeheerder. Ook over de inbreuk op het eigendomsrecht wordt niets gemeld. De FPG vindt dat wezenlijke elementen omdat grondeigenaren langjarig beperkingen in het grondgebruik
moeten accepteren die effecten hebben op de vermogenswaarde van de
grond.
Afspraken niet bindend
De FPG voelt zich niet gebonden aan het LTO-akkoord en de organisatie
stelt dat van een algemeen verbindende verklaring geen sprake kan zijn.
In het verleden zijn afspraken van LTO met de Gasunie in gerechtelijke
uitspraken wel eens als basis genomen. Omdat de nieuwe afspraken onvoldoende tegemoetkomen aan de bezwaren van de FPG, kan hier wat
federatie betreft niet langer sprake van zijn.
Eigen model
De FPG adviseert grondeigenaren goed na te denken om een aanbod van
Gasunie te accepteren dat is gebaseerd op het akkoord met LTO, en adviseert te onderhandelen over retributie en vermogensschade. De federatie heeft vorig jaar voor grondeigenaren een nieuw model zakelijke recht overeenkomst voor aanleg, instandhouding en verwijdering van
ondergrondse en bovengrondse hoogspanningsverbindingen opgesteld.
De overeenkomst gaat in het bijzonder uit van retributie en een bepaalde duur.

17 februari
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
medio maart
NMV-commissievergaderingen
Voorjaar 2020
NMV-bijeenkomsten door het hele land

